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1. Knud Sebens valgtes som dirigent, og erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og 
dagsordenen blev vedtaget med et par rettelser. Som stemmetællere valgtes, Niels have 216, 
Claus have 2 og Kirsten have 46. 37 haver var repræsenteret. 

2. Formandens beretning vedhæftes. 

Karin fra have 32 ville gerne have haft beretningen udsendt på forhånd, så der havde været 
mulighed for at forholde sig til indholdet. Der bliver tændt bål nogle steder, det må påtales. 
Der blev påtalt at det var svingende med rengøring og tømning af toiletterne, ønsker om lys og 
vask, hækkeklipning så bilerne kan komme ind og tømme. Bestyrelsen tager sig af snarest. 
Formanden sagde farvel efter mange år. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

1. Kassereren fremlagde regnskab og budget.  

Kassereren konstaterede at resultatet var dårligere end forventet, det skyldtes især det enorme 
store vandforbrug, det er ikke fordi m3prisen er steget, men forbruget, og dermed udgiften, er 
steget med 100%, hvis vi ikke får styr på dette, stiger kontingentet væsentligt. Ingen vanding af 
græsplæner, ingen vanding der kører, udelukkende sen vanding med kande. Stigning i 
vedligeholdelse skyldes vådhavernes renovering, i møder, kurser, havevandring skyldes 
ændret registrering. Kassereren påtalte mange ikke betalte til tiden, selvom man fik 
opkrævning 6 uger før ’deadline’. Det giver utroligt meget ekstraarbejde, hvilket gør at vi nok 
fremover må opkræve gebyr ved første rykker. Vi er til gengæld glade for de mange 
mailadresser vi har fået, men vi ønsker flere , tak. 	

På spørgsmål svarede at posten diverse var nedrivning, bortkørsel mm af hus i have 15. der 
blev igen talt om posten til toiletterne og om vi fik det vi skal have, især i afd 1. Budgettet er 
kun i balance, men det kan kun holdes hvis alle sparer på vandet og retter sig efter vore 
ordensregler, se dem. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.  

1. Forslag 

Karin have 32 havde fremsendt forslag, der dog ikke vae kommet frem til bestyrelsen. 
Dirigenten tog det op under beretningen, men vi sørger for at de kommer frem i fremtiden. 
Der fremkom forslag om bedre skiltning ved indgangen til afd. 1. 

1. Valg. 



Kasserer Inge Baggers, (have) blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Lise Søndergaard (have 106) blev genvalgt 

Carsten Juul Pedersen (have 7) nyvalgt som bestyrelsesmedlem 

Desuden konstitueres John Pedersen (have 214) som formand, idet Aksel Rasmussen fratræder 
og der er ikke formandsvalg i 2019.  

2 suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant Christina H. Jensen (have 219) genvalgt 

Preben (Pax) Christensen (have 49) nyvalgt 

Valg af revisor 

Aksel Rasmussen(have 219a) valgt som revisor 

Revisorsuppleant 

Gitte D. Lipschitz(have 125) valgt  

 

Vurderingsgruppen 

Bengt Aakjær(have 53) valgt som vurderingsmand 

Vivi Clara Hansen (have 51) valgt som suppleant 

 

1. eventuelt 

Et medlem opfordrede til en vandtank for at spare på vandforbruget. En vejledende 
afstemning viste tilslutning til at fortsætte med havepræmier. Mere grus på stierne i afd. 1. 

Opsang til rodede haver. 
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